č.j.: SZ MČ P7 019037/2017
Vážený pane,
na vaší stížnost ze dne 12.04.2017, ve které si stěžujete na nedostatečnou odpověď povinného
subjektu na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím („InfZ“) ze
dne 28.03.2017 sděluji, že dle § 16a odst. 5) InfZ stížnosti vyhovujeme v termínu, a to poskytnutím
požadované informace.
K bodu 1)
Problematika psů ve městě představuje zásadní téma, na které se vedení městské části od počátku
tohoto volebního období zaměřuje. Bohužel na něj není tak snadné najít účinný recept, který by
zároveň nebyl pouze represivní. Jednu stranu mince představuje pravidelný a důkladný úklid ulic,
který jsme nastavili na celém území městské části. Za podstatné však radnice považuje také
zprostředkování veřejného dialogu na toto téma s cílem nacházet kompromisy v oblasti využívání
veřejného prostoru a vzájemného soužití pejskařů a nepejskařů.
Toto téma bylo opakovaně diskutováno na níže uvedených setkáních s občany:
16. března 2015 – setkání ke Stromovce, debata nad realizovanými a připravovanými úpravami
 zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ P7, Odboru životního
prostředí Ú MČ P7 a Magistrátu hl. m. Prahy
 za Oddělení komunikace:
o Martin Vokuš – pozvání účastníků a veřejnosti, organizační příprava setkání,
moderování debaty
 za Odbor životního prostředí:
o Ing. Hana Horská – účast na debatě
 za Radu MČ Praha 7:
o Mgr. Jan Čižinský – účast na debatě
o Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM – účast na debatě
29. dubna 2015 – setkání k Letenským sadům, debata nad plánovanými úpravami především
s ohledem na pohyb psů v prostoru sadů, diskutováno bylo také využití nového psího hřiště v Kostelní
ul.
 zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ P7, Odboru životního
prostředí Ú MČ P7, Městské policie hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy

za Oddělení komunikace:
o Martin Vokuš – pozvání účastníků a veřejnosti, organizační příprava setkání,
moderování debaty
 za Odbor životního prostředí:
o Ing. Hana Horská – účast na debatě
 za Radu MČ Praha 7:
o Mgr. Jan Čižinský – účast na debatě
o Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM – účast na debatě
3. září 2015 - setkání u příležitosti připravované vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích hlavního města Prahy
 zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ P7, Odboru životního
prostředí Ú MČ P7 a kynologických organizací
 za Oddělení komunikace:
o Martin Vokuš – pozvání účastníků, organizační příprava setkání, moderování debaty
o MgA. Kamila Matějková - pozvání účastníků, organizační příprava setkání, účast na
debatě
 za Odbor životního prostředí:
o Ing. Hana Horská – organizační příprava setkání
o Ing. Lukáš Janů – organizační příprava setkání, účast na debatě
 za Radu MČ Praha 7:
o Mgr. Jan Čižinský – účast na debatě
o Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM – účast na debatě

25. ledna 2016 - setkání na téma pes ve městě
 zúčastnili se zástupci Rady MČ Praha 7, Oddělení komunikace Ú MČ P7, Odboru životního
prostředí Ú MČ P7 a kynologických organizací
 za Oddělení komunikace:
o Martin Vokuš – pozvání účastníků a veřejnosti, organizační příprava setkání,
moderování debaty
 za Odbor životního prostředí:
o Ing. Hana Horská – organizační příprava setkání, účast na debatě
o Ing. Lukáš Janů – organizační příprava setkání, účast na debatě
 za Radu MČ Praha 7:
o Mgr. Jan Čižinský – účast na debatě
o Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM – účast na debatě
Od září 2015 – Se starostou u stolu, neformální každoměsíční setkání se starostou a dalšími
radními Prahy 7 v místních restauracích a kavárnách, kde je téma psů ve městě pravidelně řešeno
 za Oddělení komunikace:
o MgA. Kamila Matějková – pozvání veřejnosti, organizační příprava setkání, účast na
setkání
 za Radu MČ Praha 7:
o setkání se každý měsíc účastní starosta MČ P7 Jan Čižinský a obvykle jeden další
člen Rady MČ P7 – (24. 9. 2015 H. Třeštíková, 15. 10. 2015 L. Burgerová, 29. 10.
2015 O. Mirovský, 12. 11. 2015 O. Mirovský, 10. 12. 2015 K. V. Mareš, 21. 1. 2016
P. Vyhnánek, 18. 2. 2016 P. Zelenka, 17. 3. 2016 O. Mirovský, 17. 4. 2016 F.
Vosecký, 31. 5. 2016 H. Třeštíková, F. Vosecký, K. V. Mareš, 8. 9. 2016 O. Mirovský,
13. 10. 2016 H. Třeštíková, 8. 12. 2016 K. V. Mareš, 18. 1. 2017 L. Burgerová, 16. 2.
2017 P. Vyhnánek, 16. 3. 2017 J. Hurrle)
Dané téma rovněž dlouhodobě komunikují členové Rady MČ Praha 7, zástupci Oddělení komunikace
či Odboru životního prostředí Ú MČ Praha 7 také písemnou formou, prostřednictvím mailů či v rubrice
„Otázky a odpovědi“ na webových stránkách Prahy 7.
Dotčení pracovníci Oddělení komunikace KST
Martin Vokuš – vedoucí oddělení
MgA. Kamila Matějková – manažerka komunikace
Dotčení pracovníci Odboru životního prostředí
Ing. Hana Horská – vedoucí odboru
Ing. Lukáš Janů – referent (bývalý zaměstnanec)
Na základě načerpaných podnětů jsme mimo jiné připravili také soubor připomínek, které jsme v září
2015 postoupili Hlavnímu městu Praze. Jedná se o návrhy úprav pohybu psů ve veřejném prostoru rozšíření ploch, kde mohou občané venčit své psy na volno, a zároveň přesné vymezení ploch, kde
lze venčit pouze na vodítku či kde je vstup se psy zcela zakázán (usneseni Rady MČ Praha 7 č.
0835/15-R z jednání č.57, ze dne 11.09.2015).
K bodu 2) Praha 7 kontrolní a vyhodnocovací mechanizmus pro posuzování úspěšnosti zlepšování
vztahů mezi pejskaři a nepejskaři nemá.

